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SALTO DE PIRAPORA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 157 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 86 mil. 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 158 famílias/mês em 2011 – R$ 155 
mil, já repassados R$ 117 mil de Jan a Set. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 53 bolsistas/mês em 2011 – R$ 53 mil, já 
repassados R$ 40 mil de Jan a Set. 

Distribuição de Leite: 

• Distribuídos 31.320 litros de leite de Jan a Jun/2011 – Custo: R$ 42 mil, beneficiando 
348 famílias carentes, no último mês do período. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 674 mil 

Reformas de escolas concluídas: 4 - R$ 430 mil 

• EE Anna Cuevas Guimarães – Custo: R$ 46 mil. Obra concluída em 23/09/2011. 

• EE Jardim Daniel David Haddad – Custo: R$ 224 mil. Obra concluída em 07/04/2011. 

• EE Prof. Benedicto Leme Vieira Neto – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 
16/03/2011. 

• EE Suzana Walter – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 16/03/2011. 
Cobertura de quadra de esporte na escola: 1 – R$ 244 mil. 

• EE Jd Daniel David Haddad – Custo: R$ 244 mil. A obra está com 1% executado e 
tem término previsto em 30/10/2011. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar e Jun/2011 foram gastos R$ 180 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 

EMPREGO E TRABALHO: 

BANCO DO POVO: 
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• Em 12/11/2002, foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Maria Clara dos 
Santos, nº 74, com recursos de R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular, 
com vigência até 11/09/2012. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 09/06/2008 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Maria Clara dos Santos, 
74 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 9 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 61 mil. Vigência: 09/06/2013. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

• serviços emergenciais para execução de obras e serviços para recuperação de aterro e 
pista, com construção de linha dupla de tubo corrugado de 2,50 m de diâmetro pelo 
método não destrutivo, no km 132 da SP-264, no município de Salto de Pirapora – 
Custo: R$ 2.890 mil. Obra concluída em 28/02/2011. 

Obra licitada: 

• restauração e implantação de tubo de aço corrugado galvanizado metálico no km 
137,900 da SP-264, trecho Salto de Pirapora e Pilar do Sul – Custo: R$ 760 mil. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 9 km da vicinal SLR 010 - Salto de Pirapora / Bairro Piraporão – 
Custo: R$ 3.466 mil. Obra concluída em 01/07/2011. 

• recuperação de 12,30 km da estrada municipal da Barra – início na SP-264 (km 123,3) 
até a divisa com o município de Sarapuí (SLR-040) – Custo: R$ 4.736 mil. Obra 
concluída em 01/07/2011. 

• recuperação de 15,20 km da vicinal Bairro Itinga (início na SP-264 – km 110,5) 
passando pelo Bairro Jundiaquara e final na entroncamento com a vicinal Sarapuí a 
Araçoiaba da Serra – Custo: R$ 5.853 mil. Obra concluída em 01/07/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 470 mil 

• construção de quadra na Rua João Batista Antunes, s/nº - Jardim Santa Bárbara – 
Custo: R$ 60 mil, repassados em Abr/2010. Obra concluída em 18/03/2011. 
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• construção de área de lazer nos bairros Jardim Maria José, Jardim Áurea e Jardim 
Agenor – Custo: R$ 140 mil, repassados em Mar/2010. Obra concluída em 
11/03/2011. 

• 7.447,45 m² de pavimentação asfáltica e 2.012 m de guias e sarjetas no Loteamento 
Recanto São Manoel II – Custo: R$ 270 mil, repassados em Jan/2010, obra concluída 
em 01/03/2011. 

Repasses de recursos programados: R$ 150 mil 

• 5.270,21 m² de pavimentação asfáltica em vias do Jardim Maria Clara – Custo: R$ 
150 mil. Efetuado o empenho, encaminha-se para liberação de parcela. Processo em 
licitação. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares - investimentos: 

• Santa Casa - R$ 70 mil em Jun/2010, para aquisição de equipamentos, adquiridos em 
Jun/2011. 

Programa Saúde da Família: 

• Prefeitura - R$ 288 mil, repassados R$ 144 mil em Ago/2011, para o Programa Saúde 
da Família. 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 foram repassados para o município R$ 224 mil em medicamentos. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 81 mil. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• Distribuídos 236.814 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 296 mil, 
beneficiando 348 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 13 mil, repassados em Ago e Nov/2008. 

Programa Melhor Caminho – 2ª Fase: 

• recuperados 9,00 km das estradas SLR-146 e SLR-080 no Bairro Fazendinha – Bacia 
Hidrográfica do Tietê/Sorocaba (2ª Fase) – Custo: R$ 748 mil. Obra concluída em 
25/09/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 240 
crianças e adolescentes, 135 famílias e 167 pessoas de outros segmentos da população 
– Custo: R$ 205 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu no município 135 famílias/mês em 2007 – R$ 97 
mil, 135 famílias/mês em 2008 – R$ 97 mil, 135 famílias/mês em 2009 – R$ 97 mil; 
147 famílias/mês em 2010 – R$ 116 mil; 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2007 – R$ 50 mil, 70 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 50 mil, 70 bolsistas/mês em 2009 – R$ 50 mil; 70 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 58 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.220 mil 

• 5.622,74 m² de pavimentação asfáltica e 1.365,14 m de guias e sarjetas em vias do 
bairro São Manoel – Custo: R$ 200 mil, repassados em Mar/2010, obra concluída em 
23/12/2010. 

• construção de quadra poliesportiva no Bairro Jardim Teixeira dos Santos – Custo: R$ 
80 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 12/12/2010. 

• construção de área de lazer no Bairro Recanto São Manoel – Custo: R$ 250 mil, 
repassados em Jan/2010. Obra concluída em 25/12/2010. 
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• 5.084 m² de pavimentação, guias e sarjetas no Bairro Jardim Cachoeira.- Custo: R$ 
150 mil, repassados em Out/2009, obra concluída em 16/10/2010. 

• 3.485,84 m² de pavimentação asfáltica em vias do Bairro Jardim Teixeira dos Santos - 
Custo: R$ 40 mil, repassados em Nov/2006. A obra foi concluída em 12/03/2007. 

• 105,41 m² de infra-estrutura urbana da Praça do Jardim Paulistano - Custo: R$ 100 
mil, repassados em 02/2008. Obra concluída em 31/08/2009. 

• construção de área de lazer no Bairro Santa Maria – Custo: R$ 200 mil, repassados 
em Jul/2010. Obra concluída em 20/12/2010. 

• 5.579,96 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 200 mil, repassados em Jul/2010, obra concluída em 19/12/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 2.408 mil 

Reformas de escolas concluídas: 12 - R$ 1.634 mil 

Coberturas de quadras de esportes nas escolas concluídas: 3 – R$ 774 mil. 

• EE Bairro Recanto São Manuel – Custo: R$ 166 mil. A obra foi concluída em 
14/06/2007. 

• EE Prof. Benedicto Rodrigues – Custo: R$ 351 mil. A obra foi concluída em 
27/11/2009. 

• EE Suzana Walter – Custo: R$ 257 mil. A obra foi concluída em 30/08/2010. 
Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 

• De Mar/2009 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 7 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 104 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 3 escolas da região – Custo: R$ 18 mil. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 7.071 alunos em 2007, 7.155 
alunos em 2008 e 12.756 alunos em 2009 – Custos: R$ 393 mil. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.131 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 7 escolas do município. 

Transporte escolar: 
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• Em 05/03/2010 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

• construção de calçadas, iluminação, pisos e bancos de concreto no Conjunto 
Habitacional Salto de Pirapora "B" - Rua Adalgisa Dias - Jd. Dona Madalena – 
Custo: R$ 96 mil repassados de Out/2008, Ago e Out/2009. A obra foi concluída em 
23/10/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Concluídos: 

• obras de remanejamento de 2.068,00 m de rede de distribuição de água na estrada 
municipal Piraporinha - Sistema Lavras – Custo: R$ 63 mil. Concluída em 
28/01/2008. 

• prestação de serviços para instalação de sistema de alarme eletrônico, com 
fornecimento de materiais e equipamentos para as Estações elevatórias de esgotos 
Piraporinha 1 e 2, Santa Helena e Corvinho – Custo: R$ 14 mil. Concluída em 
25/11/2008. 

• implantação de 232,60 m de emissário de esgotos na Av. Vicente Lemos dos Santos e 
travessia da Rodovia José Aiub – Custo: R$ 29 mil. Concluída em 05/06/2009. 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007 – 2010) – custeio: 

• Prefeitura - R$ 100 mil. 

• Santa Casa - R$ 562 mil (sendo R$ 228 mil para o Projeto Pró Santas Casas). 
Programa Saúde da Família (custeio): 

• Prefeitura - R$ 132 mil. 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares – obras e equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 100 mil repassados em 01/2008, para aquisição de equipamentos para 
pacientes com necessidades especiais. 

• Santa Casa - R$ 16 mil repassados em 12/2007, para aquisição de equipamentos. 

• Santa Casa – R$ 30 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 
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Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura: 1 (R$ 34 mil), entregue em 28/11/2007. 
Programa Dose Certa: 

• Em Jan/2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 897 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 42 mil foram repassados de 2007 – 2010, para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 62 mil. 
TRANSPORTES: 

DER: 

• recapeamento da pista e acostamentos, dispositivo de segurança e contenção de 
taludes na SP-264, numa extensão de 24,10 km – Custo: R$ 45.011 mil. A obra foi 
concluída em 26/07/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995 - 2006 
R$ 24.700.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 705.444 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 506 mil, 
beneficiando 348 famílias carentes no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 4,50 km de estrada rural na SLR-030 – 1ª Fase - Custo: R$ 79 mil. A obra 
foi concluída em 06/11/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 320 
crianças e adolescentes e 356 famílias – Custo: R$ 399 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês 2001/2003 – R$ 154 mil; 90 famílias/mês 

em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 135 famílias em 2006 – R$ 97 
mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para famílias 
em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, priorizando 
mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio-educativas e de 
geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação 
técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no 
Programa. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
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• pavimentação de 7.000 m² na Av. Pedro Pires de Mello – Custo: R$ 40 mil. A obra foi 
concluída em 12/12/1998; 

 
• construção e recuperação de ponte na estrada municipal, sobre o Rio Pirapora – 

Custo: R$ 60 mil. A obra foi concluída em 14/06/1998. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola Construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 390 mil 
 

• EE Anna Cuevas Guimarães – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 390 mil. Obra 
concluída em 19/03/2001. 

 
Ampliação de escola concluída: 1 (525 novas vagas) – R$ 207 mil 
 

• EEPG Profº Benedito Rodrigues – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 207 mil. 
Obra concluída em 30/06/1998. 

 
Reformas de escolas concluídas: 18 - R$ 231 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 3 – Custo: R$ 126 mil: 
 

• EE Profº Benedicto Leme Vieira Neto – R$ 46 mil – concluída em 13/02/2003; 
 
• EE Jardim Primavera – R$ 40 mil – concluída em 21/08/2001; 

 
• EE Dr. Afonso Vergueiro – R$ 40 mil – concluída em 19/07/2001. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.100 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 10 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 12/11/2002, foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Maria Clara dos 
Santos, nº 74, com recursos de R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 110 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo em Dez/2006; 

 
• repasse de R$ 210 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 

aquisição de 1 retro-escavadeira e 1 pá carregadeira em Set/2002. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• execução de 597 m de rede de distribuição de água, 438 ligações prediais de água, 
225 m de rede coletora de esgotos e 256 ligações de esgotos – Custo: R$ 112 mil. A 
obra foi concluída em 11/02/2005; 

 
• montagem eletromecânica, com fornecimento de materiais e equipamentos para EEE-

1, EEE Final e ETE do município – Custo: R$ 1.017 mil. A obra foi concluída em 
16/03/2004; 

 
• execução de 3 coletores troncos, sendo: 1 no Rio Pirapora (2.511 m), 1 no Córrego 

Lagoão (3.983 m) e 1 no Córrego Ourives (3.745 m), 1 Estação Elevatória de Esgoto, 
1 Lagoa de tratamento de esgoto, linha recalque – EEE-1 (1.600m), 1 EEE Final e 
Linha de Recalque Final (820 m) – Custo: R$ 4.243 mil. A obra foi concluída em 
18/12/2003; 

 
• execução de reservatório elevado (30 m³) no Bairro Boa Vista – Custo: R$ 29 mil. A 

obra foi concluída em 06/12/2001; 
 

• execução de 5.110 m de rede de distribuição de água, 269 unidades de ligações 
domiciliares de água, 3.445 m de rede coletora de esgotos, 271 unidade de ligações 
domiciliares de esgotos – Custo: R$ 206 mil. A obra foi concluída em 26/10/1999; 

 
• construção de estação elevatória de água tratada Tipo A, para o Bairro Campo Largo 

– Custo: R$ 4 mil. A obra foi concluída em 21/03/1998; 
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• construção de 1 reservatório apoiado de 300 m³ no Bairro Quintas de Pirapora II – 
Custo: R$ 32. mil. A obra foi concluída em 12/02/1996; 

 
• implantação do sistema de abastecimento de água e coleta de esgotos, nos lotes 

urbanizados para 741 unidades habitacionais: 4.435,00 m de rede de distribuição de 
água, 3.436,00 m de rede coletora de esgotos, 400 unidades de ligações para água e 
400 unidades de ligações para esgotos – Custo: R$ 280 mil. A obra foi concluída em 
30/10/1996; 

 
• 2 reservatórios apoiados de concretos (200 m³ e 300 m³)– Custo: R$ 55 mil. A obra foi 

concluída em 15/02/1996. 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995–2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Mar/2004 para construção do Centro de Saúde; 
 
• Prefeitura – R$ 115 mil em Mai/2000 para aquisição de equipamentos e duas 

ambulâncias; 
 

• Prefeitura – R$ 300 mil em Dez/1998 para construção de um Centro Médico 
Municipal; 

 
• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de veículo para 

combate à dengue; 
 

• Santa Casa – R$ 50 mil em Jul/2004 para aquisição de equipamentos; 
 
Programa Saúde da Família - PSF: 
 

• Prefeitura – R$ 90 mil em Ago/2001 para construção de uma Unidade Saúde Família; 
 
• Prefeitura – R$ 56 mil em Jun/2000 para aquisição de equipamentos, 2 veículos e 

reforma do Programa de Saúde da Família; 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 689 mil – Programa de Saúde da Família (01 Equipe). 
 
• Santa Casa – R$ 230 mil. 
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Entrega de Ambulâncias: 4 
 

• Prefeitura – 1 entregue em Dez/1998, 1 entregue em Jun/2000, 1 entregue em 
Abr/2002 e 1 entregue em jun/2004. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 10 viaturas, sendo: 7 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 214 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
Obra concluída: 
 

• melhoramento e pavimentação da vicinal da Barra em Salto de Pirapora, numa 
extensão de 15 km – Custo: R$ 1.204 mil. Obra concluída em 11/12/2001. 

 
• restauração e recapeamento da SP-264 (Salto de Pirapora-Pilar do Sul), no km 119,2 

e o km 144,9, numa extensão de 25,70 km – Custo: R$ 1.094 mil. O contrato 08.087-1 
– Senpar foi consolidado com a CPA, dos quais R$ 462 mil para correção monetária. 
A obra foi concluída em 02/04/1998.  

 
 
 
 
 


